WD42A96160 Frontmatad tvätt/tork
Double the care, half the space
Med Electrolux DualCare™ tvätt-torkmaskin kan du
tvätta och torka tvätten i ett svep. Med program för
alla slags tyger, inklusive ylle och ömtåliga plagg, kan
du tryggt tvätta och torka dina favoritkläder om och om
igen.

Tvätt-torken med en mjuk touch
Tack vare DualCare™-systemet i den här maskinen
kan du tvätta och torka alla dina ömtåliga plagg,
inklusive plagg med etiketten "Endast handtvätt".
Skonsamma program och lägre torktemperaturer
innebär att man inte bara ser skillnaden, man känner

Upptäck fördelarna med ånga
Professionella tvätterier använder ånga för att få
fibrerna mjukare och ta bort skrynklor. Vårt
ångprogram ger dig samma förutsättningar hemma,
samtidigt som lukter elimineras och strykningen blir
enklare. Det innebär att du inte behöver lägga lika

Fler produktfördelar :
• Det praktiska programmet som ger perfekt resultat på 60 minuter
• TimeManager – anpassa tvättprogrammet efter ditt schema
• Känner av varje tvättladdning och anpassar tid och vattenåtgång

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Fristående tvätt/tork
•LCD-display
•Fördröjd start
•Ylleprogram som gör att yllemärkta
produkter kan tvättas
•Sköljning med skumavkänning
•Extremt tyst invertermotor för bästa
prestanda
•Balanskontroll
• 4 ställbara fötter
•Översvämningsskydd
•Program: Bomull, Ekonomi, 60min
2in1, Syntet, Handtvätt, Siden, Ylle
Plus, Täcken, Centrifugering/Tömning,
Sköljning, Torkning Ylle, Syntet,
Torkning bomull, Steam
Refresh/Anticrease

• Kapacitet tvätt/tork, kg : 9/6
•Max centrifugering, v/m : 1600
•Energieffektivitetsklass, A-G : A
•Energiförbrukning tvätt, kWh : 1.05
•Energiförbrukning tvätt&tork, kWh : 6.12
•Årlig energikonsumtion, kWh : 210
•Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 1224
•Vattenförbrukning tvätt, l : 102
•Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 11400
•Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 20400
•Ljudnivå tvätt, IEC7043 dB(A) : 51
•Ljudnivå centruifugering, EN6070424 dB(A) : 77
•Buller torkning EN607043, dB(A) : 63
•Produktmått H x B x D, mm : 850x600x605
•Max djup, mm : 639
•Tvätteffekt, A-G : A
•Tvätteknik : Eco-ventil
•Motorsystem : Inverter
•Sensorer : Flödessensor
•Display : LCD
•Indikatorer, övriga : Torktid, Torknivå, Senare start, Extra
sköljning, Start/Paus
•Restfuktighet, % : 44
•Vattenanslutning : Kallt
•Översvämningsskydd : Pressostat
•Säkring, A : 10
•Sladdlängd, (ca) m : 1.8
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 2200
•Färg : Vit
•Nettovikt, kg : 81.5
•Produktnummer (PNC) : 914 604 523
•EAN-kod : 7332543454129
•Färg : Vit
•Färg : White
•Product Partner Code : All Open

En kombinerad tvätt och
tork med energiklass A,
9 kg tvättkapacitet och 6
kg torkkapcitet. Utrustad
med Time Manager som
anpassar programmen
efter dina behov och en
tydlig LCD-display som
gör ditt tvättning till ett
nöje. Ångprogram för
uppfräschning och
strykhjälp.

